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 أبنائى طالب الشهادة إلاعدادية يسعدنى أن أقدم لكم  

 

 

 
 
 

 

 

 م 8108 ملدف الذساطات االدتناعٔ٘

 

 

 

 
 

 للصف الثالث اإلعدادى
 

 

 اعداد

 أ/ على حممد عبداهلل
 

 

 الدعاء نسألكم   

 

 

 سلسلة األوائل

 

 

 للعاملادتػشافٔا الطبٔعٔ٘ الوحدة األولى: 
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 التنَٔذ:
  ٘ٔ8 ملٌْٔ نه   001مظاس٘  الهشٗ األسض 
   ) ٛ8902، بٔينا مظاس٘ الكاسات) الٔابع(    % 7107مظاس٘  احملٔطات ّالبشاس  ) املا  % 

 
 

      أطرتالٔا  ا ّأؿػشٍا مظاس٘ قاسٗآطٔ غ/ أننل/  أنرب الكاسات مظاس٘ قاسٗ     طبع قاساتٓبلؼ عذد قاسات العامل  غ/ أننل /
 غ/ أننل / قاسات العامل الكذٓه ) آطٔا ــ افشٓكٔا ــ  اّسّبا ( 

 ) أمشٓها الؼنالٔ٘ ـ  أمشٓها ادتيْبٔ٘ ــ  أطرتالٔا ــ  الكاسٗ الكطبٔ٘ ادتيْبٔ٘ ( غ/ أننل/   قاسات العامل ادتذٓذ 

 دذّل مظاس٘ احملٔطات  دذّل مظاس٘ الكاسات

 املظاس٘  احملٔط   املظاس٘ الكاسٗ 

8ملٌْٔ نه 44.2 آطٔا 0
 8و نه  06608 اهلادٚ 0  

8نهملٌْٔ  21.2 إفشٓكٔا 8
 8و نه  8600 االطليطلٙ 8  

8ملٌْٔ نه 8408 أمشٓها الؼنالُٔ 2
 8و نه  7204 اهليذٚ 2  

8ملٌْٔ نه 0708 أمشٓها ادتيْبٔ٘ 4
 8و نه  0900 املتذنذ ادتيْبٙ 4  

8ملٌْٔ نه 0802 (اىتاسنتٔها)  الكطبٔ٘ ادتيْبٔ٘ 0
 8و نه  04 الكطبٙ الؼناىل 0  

8ملٌْٔ نه 0100 ّسّباأ 6
  6   

8ملٌْٔ نه 708 أطرتالٔا 7
     

 

 الذسغ األّل : قاسات العامل ) املْقع ّ املظاس٘(
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 املْقع الفلهٙ ّادتػشايف لكاسات العامل
 
 
 
 

 

 قاسٗ آطٔا :  
 ديْبا01متتذ مً داٜشٗ عشض   @
 عشضٔ٘( داٜشٗ  19مشاال ) 40ستٙ  

 ٓكع مععه آطٔا مشال داٜشٗ اإلطتْاٛ   @
 متش بَا الذاٜشٗ الكطبٔ٘ الؼنالٔ٘   @

 ّمذاسالظشطاٌ ّداٜشٗ االطتْاٛ 
 غشبا  031ػشقا ستٙ 62متتذ بني مً خط طْل   @
 حتاط باملٔاِ مً ثالخ دَات احملٔط  @
 اهلادٚ ػشقا ّاحملٔط الكطبٙ الؼناىل  
 مشاال ّاحملٔط اهليذٚ ديْبا 

  قضًّٓ بَا أنرب عش مػلل فٙ العامل عش @
 ٓفـلَا عً قاسٗ أّسبا دبال  األّسال   @
ّٓفـلَا عً افشٓكٔـا ػـبُ دضٓـشٗ طـٔياٛ      @ 

 ّالبشش األمحش ّمضٔل باب امليذب 
 دضس الفلبني (  –تتنٔضبهجشٗ ادتضسالكشٓب٘ مً طْاسلَا ) دضس الٔاباٌ   @
 ػبُ دضٓشٗ املالْٓ ( –تْدذ بَا أػباِ دضس نجريٗ ) ػبُ ادتـضٓشٗ  العـشبٔ٘   @
 

 قاسٗ افشٓكٔا : 
 ديْبا ستٙ  2400متتذ مً داٜـشٗ عشض   @

    داٜشٗ عشضٔ٘ ( 07مشاال ) أنجش مً   2700  

 ػشقا 10 غشبا ستٙ  03متتذ مً خط طْل   @
 خط طْل (  24)  

 ميش بَا داٜشٗ اإلطتْاٛ ّمذاسٚ الظشطاٌ ّادتذٚ  @
( عً  أّسبآفـلَا  ذنذٍا مً الؼنال البشش املتْطط ) @

 األمحشّالبشش ّمً الؼشم احملٔط اهليذٚ 
 ) ٓفـلَا عً قاسٗ آطٔا ( ّمً الػشب احملٔط األطليطٙ  

تكرتب افشٓكٔا مً قاسٗ آطٔا عيذ مضٔل باب امليذب   @
 ؿكلٔ٘دضٓشٗ تكرتب مً أّسبا عيذ مضٔل دبل طاسم ّ ّ

 تكل ادتضس فٙ افشٓكٔا ّأٍنَا   @
 دضس الكنش ( ّتكع فٙ احملٔط اهليذٚ  –) دضٓشٗ مذغؼكش 

 مفأٍه ٍام٘

 املهاٌ باليظب٘ لذّاٜش العشض ّخطْط الطْل . ٍْ  مْقع املْقع الفلهٙ : 
 ٓكـذ بُ مْقع املهاٌ ) فاسٗ أّ دّل٘ أّغريٍا ( باليظب٘ لألمانً األخشٚ مً عاس ّستٔطات ّدّل زتاّسٗ املْقع ادتػشافٙ : 

 : ٍٙ الذّل التٙ تتهٌْ مً دضٓشٗ أّ أنجش أّ قذ تهٌْ دضٛا مً دضٓشٗ الذّل ادتضسٓ٘
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 اسٗ  أّسبـا :ــق

مشاال ستٙ   26 متتذ مً داٜشٗ عشض  @

 داٜشٗ عشضٔ٘ (  20مشاال   ) 70

 غشبا  80متتذ مً خط طْل   @ 

 خط طْل ( 90ػشقا     )   66ستٙ 

 ميش مشاهلا الذاٜشٗ الكطبٔ٘ الؼنالٔ٘   @

 حتذٍا آطٔا ػشقا ّاحملٔط األطليطٙ غشبا   @

 مشاال ّ   احملٔط الكطبٙ ديْبا  ّالبشش املتْطط 

 تبذّ فٙ ػهل ػبُ دضٓشٗ غري ميتعن٘ الؼهل  @

تتنٔض طْاسلَا بالتعشز ّنجشٗ ادتضس مما   @

 طاعذ علٙ إىؼاٛ املْاىٙٛ الطبٔعٔ٘

 

 

   قاسٗ أمشٓها الؼنالٔ٘ :     

 مشاال  48 مشاال ّستٙ  700 مً داٜشٗ عشض متتذ  @

 داٜشٗ عشضٔ٘ (  31 ) أنجش مً   

 غشبا  024 غشبا ستٙ 01متتذ مً خط طْل   @

 خط طْل ( 014 ) سْاىل   

 ديْبَاميش مذاس الظشطاٌ   @

 فٙ مشاهلا  ّ الذاٜشٗ الكطبٔ٘ الؼنالٔ٘   

 ذنذٍا احملٔط األطليطٙ ػشقا ّاحملٔط اهلادٚ غشبا  @

ّاحملٔط الكطبٙ الؼناىل مً الؼنال ، ّخلٔر  

 املهظٔو ّالبشـشالهاسٓبٙ فٙ ادتيْب الؼشقٙ

 ( التٙ تعترب أٍه الذّل   ّأنجشٍا تكذما  أنرب دّهلا مظاس٘ ) نيذا ( ، تلَٔا )الْالٓات املتشذٗ االمشٓهٔ٘   @
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   قاسٗ أمشٓها ادتيْبٔ٘ :    
 ديْبا 12 مشاال ستٙ 06 متتذ مً داٜشٗ عشض  @
 داٜشٗ عشضٔ٘ (   24) سْاىل    

 غشبا   40غشبا ستٙ  81 متتذ مً خط طْل  @
 خط طْل ( 44 ) سْاىل   
 ميش مشاهلا خط اإلطتْاٛ ّميتـفَا مذاس ادتذٚ    @
 تبذّ  فٙ ػهل  مجلح   @

 غشبا  ّاحملٔط اهلادٚ ػشقاذنذٍا احملٔط األطليطٙ    @
 ّالبشش الهاسٓبٙ مشاال 

 تعترب سابع قاسات العامل مظاس٘    @
 ّالرباصٓل أنرب دّل الكاسٗ مظاس٘  
 
 

 قاسٗ أطرتالٔا ) األّقٔاىْطٔ٘ ( 
 

 ديْبا ستٙ 01 متتذ مً داٜشٗ عشض   @
 داٜشٗ عشضٔ٘ (   84  ديْبا ) سْاىل  44 

 ػـشقا ستٙ 008متتذ مً خط طْل   @
 خط طْل (  21ػشقا        ) 034 

 ميش فٙ ميتـفَا مذاس ادتذٚ    @
 ذنذٍا احملٔط اهلادٚ ػشقا  @
 ّاحملٔط  اهليذٚ غشبا ّديْبا  

 أىذّىٔظٔا مشاال  عً  ٓفـلَا عشأسافْس  @
 تتهٌْ األّقٔاىْطـٔ٘ مً زتنْع٘ مً  @
ىْٔصٓليذا  -ادتضس أٍنَا ) أطرتالٔا  

 تظناىٔا ( –ىْٔصٓليذا ادتيْبٔـ٘  -الؼنالٔ٘ 
 

  ( Antarcticaالكاسٗ الكطبٔ٘ ادتيْبٔ٘ ) 
قاسٗ متذنذٗ غري مأٍْل٘ بالظهاٌ  ، باطتجياٛ مشانض عْخ ّمياطل مكظن٘ بني عذد مً الذّل التٙ ٍٙ   @

 هلا مـاحل بَا مجل ) سّطٔا ــ الْالٓات املتشذٗ  ــ فشىظا ــ  اجنلرتا ( 
 6 ملْٔو نه  0628.ّتبلؼ مظاستَا   تكع  أقـٙ ديْب الهشٗ األسضٔ٘ ّحتٔطَا املٔاِ مً مجٔع ادتَات  @

 تابع صفحتنا عمى الفيس بوك سمسمة األوائن
www.facebook.com/ali2444 

http://www.facebook.com/ali2444
http://www.facebook.com/ali2444
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 التنَٔذ :
 الظَْل ( –اهلضاب  –) ادتبال  :تيكظه التضاسٓع إىل ثالث٘ أقظاو ٍٙ   @
 استفاعَا مً قاسٗ ألخشٚ تْدذ ادتبال ّاهلضاب ّالظَْل فٙ نل الكاسات ّلهيَا ختتلف فٙ امتذادٍا ّمظاستَا  ّ  @

 مشتفع٘ أّل طلظل٘قذ تهٌْ نتل٘ عً ىطام أسضٙ مشتفع عنا سْلُ ، تتنٔض دْاىبُ باحنذاسٍا ّلُ قن٘  ادتبال

 عباسٗ عً مياطل ّاطع٘ مظتْٓ٘ الظطح ّمشتفع٘ عنا سْهلا  اهلضاب

 )طاسلٔ٘ ـ فٔضٔ٘ ـ ؿششآّّ٘أىْاعَاعً أساضٙ ّاطع٘ ميدفض٘ ّمظتْٓ٘ أّػبُ مظتُْٓ مً أططح الكاسات   الظَْل
 

تضاريس  آسيا 

 ادتبال : 
 ّميَا :     آطـٔا قاسٗ   تْدذ الظالطل ادتبلٔ٘ الضدن٘ فٙ أننل / غ :  @

 دبال صادشّغ فٙ العشام ّإٓشاٌ ( –دبال غشب الكاسٗ ) دبال طْسّغ فٙ تشنٔا  -
دبال ّطط الكاسٗ ٍّٙ أعلٙ دبال العامل ، ّميَا ) طلظل٘ دبال اهلنٔاالٓا ( ّبَا أعلٙ قن٘ دبلٔ٘ فٙ  -

 مرت (  8888العامل ) قن٘ إفشطت باستفاع أنجش مً 
 دبال ػشم الكاسٗ ّميَا ) دبال الٔاباٌ (   -

 ــ ادتيْب ــ  الؼشم ـ الػشب( ) الْططفٙ ....  آطـٔا   كاسٗأعلٙ  طلظل٘ دبلٔ٘ ب تْدذ/ أخرت :   غ @

 ـ أّسبا (  آطٔا افشٓكٔا  ــ  امشٓها ادتيْبٔ٘  ـ ) أعلٙ قن٘ دبلٔ٘ فٙ العامل بكاسٗ....  تْدذ/ أخرت :   غ @

 : تضاسٓع العامل لجاىٙالذسغ ا
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 اهلضاب:
   التبت ٍضب٘بكاسٗ  آطٔا  أنرب اهلضاب غ/ أننل /   @
 أعلٙ ٍضاب العامل   التبت  غ : أننل  :   تعذ  ٍضب٘     @
 بظبب استفاعَا عً قنه ادتبال ؟       ز/ بظكف  العامل  ٍضب٘ التبت تعشفغ : مب تفظش  :  @
  ذاهلي دّل٘  ٍضب٘ الذنً فٙ ّططتْدذ   غ/ أننل :  @

  الظَْل :    
 طَْل طاسلٔ٘ -0

  طَْل٘ متفشق٘ سْل عش قضًّٓ  @طَْل طاسلٔ٘ علٙ طْل البشاس ّاحملٔطات التٙ حتٔط بالكاسٗ    @
 ّتؼنل : طَْل فٔضٔ٘ : ـ  6
فٙ  ّتـب  ادتيْب إىل الؼنال  لٔيا ( مً  –ٓيظٙ  –س ) أّب ّجتشٚ فَٔا أىَاالظَْل الؼنالٔ٘ الْاطع٘ فٙ طٔبريٓا   @

 احملٔط الكطبٙ الؼناىل ّتتذنذ فٙ الؼتاٛ  
 طَْل ػشم الكاسٗ ٍّٙ طَْل ػشم الـني ّميؼْسٓا ّجتشٚ بَا أىَاسأٍنَا الٔاجنظتٙ   @
 ل ىَش الظيذ الزٚ ٓـب فٙ احملٔط اهليذٚ ْ طَ  @ت الزًٓ ٓـباٌ فٙ ارتلٔر العشبٙ طَْل ىَشٚ ددل٘ ّالفشا  @

 األقتـادٓ٘ ألىَاس طٔبريٓا ؟  ز / ألىَا تتذنذ فٙ الؼتاٛغ/ مب تفظش / قل٘ األٍنٔ٘ 
 طٔبريٓا  فٙ طَْلجتشٚ أىَاس أّب ّ ٓيظٕ ّلٔيا أننل / غ/ 
 ٚ  ــ األطليطٙ (اهليذٓـب ىَش الظيذ فٙ احملٔط ..... ) اهلادٚ ــ  أخرت /  غ/

 )  خطأ (   جتشٚ مً ادتيْب إىل الؼنال غ/ ضع عالم٘ ؿح أّ سطأ /  جتشٚ أىَاس أّب ّٓيظٙ ّلٔيا مً الؼشم إىل الػشب 
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 تضاريس قارة أفريقيا               

 
 افشٓكٔا  ططح اهلضبٙ ٓظْد املعَش @

 : ادتبال 
(  أعلٙ دبال الكاسٗ) دبال أطلع  @

الكاسٗ ّحتـش مشال غشب ّتكع فٙ أقـٙ 
 الؼطْط  بٔيَا ٍضب٘

دبال البشش األمحش فٙ مـش  @
 ّالظْداٌ ّأسٓرتٓا 

 فٙ   دبال نٔئا ّنلنيذاسّ @
 ػشم افشٓكٔا 

دبال دسانيضبشز فٙ أقـٙ   @
 ديْب ػشم افشٓكٔا

  
 اهلضاب 
 التٙ تضه ٍّضاب الـششاٛ الهربٚ   @
الـششاٛ الؼشقٔ٘ ّالػشبٔ٘ فٙ  اب ٍض
 مـش 

ٍضب٘ البشريات األطتْأٜ٘ فٙ   @
 ّطط الكاسٗ

 ٍضب٘ اذتبؼ٘ ) إثْٔبٔا ( فٙ الؼشم    @
 ّتيبع ميَنا سّافذ ىَش الئل  

 ٍضب٘ ديْب افشٓكٔا فٙ ديْب الكاسٗ ّدنشٚ بَا ىَشا  أّسىر ّملبْبْ   @
 
 
 ظَْلال 
سافات ادتبال ّاهلضاب مً الظاسل ،  احملٔطات ّتتنٔض بالضٔل القرتاب طْاسل البشاس ّتْدذ علٙ  : طَْل طاسلٔ٘ (9

 ّتتظع عيذ مـبات األىَاس 
 ّطَْل ىَش الئذش مـش ّالظْداٌ ّطَْل سْض الهيػْ  مجل طَْل ىَش الئل فٙ : ( طَْل فٔضٔ٘ 2

 ( ْدٗ الرتب٘ ّؿالسَٔا للضساع٘ ظمجٔعَا ) تتنٔض 
 تيتؼش فٙ مشال افشٓكٔا بالـششاٛ الهربٚ ٍّٙ طَْل ؿششآّ٘ متظع٘  :(طَْل ؿششآّ٘ سملٔ٘ 3
كاسٗ الظيْب طَْل ؿششاٛ  نلَاسٚ ّ  ّلٔبٔا  مــش  الزٚ ميتذ فٙعش الشمال  الععٔه   فٙ لٔبٔا ّ  ّميَا ) طَل نليؼْ ( 

 لٔبٔا ــ ادتضاٜش ــ املػشب (نليؼْ   بذّل٘ ............. ) مـش  ــ غ/أخرت / ْٓدذ طَل 
 غ/ مب تفظش / ضٔل الظَْل الظاسلٔ٘ بكاسٗ أفشٓكٔا ؟    ز/  القرتاب ادتبال ّاهلضاب مً الظاسل

 غ/ ما اليتاٜر املرتتب٘ علٙ / اقرتاب ادتبال ّاهلضاب مً الظاسل بكاسٗ أفشٓكٔا ؟  ز / أدت لضٔل الظَْل الظاسلٔ٘ بَا

 األسض التٙ دنشٚ فَٔا اليَش أّ أسذ سّافذٗ أّ تيشذس مٔاٍُ إلُٔ  :  سْض اليَشمفَْو 
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 وربــاأ تضاريس قارة               

 : ادتبال 
 طالطل دبال األلب :  @
 متتذ مً الػشب إىل الؼشم فٙ 
 ّطط أّسبا ّتعشف بإطه :  
 دبال الرباىع فٙ أطباىٔا 
 ٘ٓطالطل دبال األلب الذٓياس 

 ّمتتذ فٙ ػبُ دـضٓشٗ  البلكاٌ 
 ملشْظ٘ ٍام٘

 نٔض دبال أّسبا باستفاعَا ّتػطٔ٘تت 
بٔيَا ننَا بادتلٔذ ػتاٛ ، ّٓفـل ق

مجل ىَـش  أّدٓ٘ جتـشٚ بَا األىَـاس
 لشآً ّالذاىْبا

 هلضاب ا: 
   متتذ فٙ ّطط الكاسٗ مً الؼشم إىل الػشب  @
تؼػل مععه  ٍضب٘ املٔضٓتا : (9

 دّل٘ أطباىٔا 
   فٙ فشىظا ، تكطعَا أىَاس أٍنَا الظنيٍضب٘ فشىظا الْططٙ :  (2

 أطباىٔا  بٔينا متتذ ٍضب٘ ........ فٙ دّل٘ فشىظاغ/ أننل / تؼػل ٍضب٘ ........ مععه دّل٘  
 

 لظَْلا : 
 :  ( طَْل طاسل0٘ٔ

 تتنٔض طْاسل أّسبا بهجشٗ التعاسٓر مما طاعذ علٙ إىؼاٛ املْاىٙٛ بَا  @
ّالؼنال الػشبٙ    عش الؼنال فٙ الػشبٍٙ طَْل متظع٘ متتذ علٙ احملٔط األطليطٙ ّالبشش البلطٙ ّ  @

 ، ّعلٙ البششاملتْطط فٙ ادتيْب 
 ( طَْل فٔضٔ٘ : 6
 األّسبٙ الععٔه ( سال فٙ الؼشم ّتعشف بـ ) الظَل متتذ مً احملٔط االطليطٙ غشبا ستٙ دبال األّ  @
 بُ املذٌ األّسبٔ٘ الشٜٔظٔ٘ مجل ٔ٘ متجل تشب٘ صساعٔ٘ خـب٘ ّتْدذ الزٚ ٓتهٌْ مععنُ مً سّاطب طٔي 
 أمظرتداو (  –بشلني  –) باسٓع  

 تتنٔض بأىَا طَْل خـب٘ دٔذٗ ؿاذت٘ للضساع٘ نْىتَا األىَاس   @
 :  بكاسٗ أّسبا أٍه األىَاس  @
 ىَش الذاىْب ّٓـب فٙ البشش األطْد  -ىَش الشآً ّٓـب فٙ عش الؼنال   -أىَاس أّسبا ّٓـب فٙ عش قضًّٓ  ىَش الفْدتا ٍّْ أطْل -

 أطْل أىَاس   أّسبا ىَش ......... ّٓـب يف عش ........غ/ أننل / 
 غ/ ما اليتاٜر املرتتب٘ علٙ / متٔض طْاسل أّسبا بهجشٗ التعاسٓر؟

 غ/ مب تفظش/ نجشٗ املْاىٞ الطبٔعٔ٘ بكاسٗ أّسبا؟
 غ/ مارا ذنذخ ارا/ ناىت طْاسل أّسبا مظتكٔن٘؟
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 مريكا الشماليةتضاريس أ

 دتبال ا: 
 طالطل دبال األبالؾ فٙ الؼشم  @

 سّنٙ فٙ الػشب  طالطل دبال @
 طلظل٘ دبلٔ٘ بأمشٓها الؼنالٔ٘  أعلٙ  دبال سّنٙ  @

 

 هلضاب ا: 
 ٍضب٘ لربادّس فٙ الؼنال الؼشقٙ   @

 ٍضب٘ املهظٔو فٙ ادتيْب   @
 

 لظَْل ا: 
 ( طَْل طاسلٔ٘ :0
احملٔط األطليطٙ فٙ الؼشم 

 ٙخلٔر املهظٔو فٙ ادتيْب الؼشق 
 خلٔـر ٍذطً فٙ الؼنال احملٔط اهلادٚ غشبا 

  طَْل فٔضٔ٘ : (6
ٗأطشافَا الؼنالٔ٘ إىل خلٔر املهظٔو ديْبا ّٓػطٙ ادتلٔذ متتذ مً احملٔط املتذنذ الؼناىل  ٍّٙ طَْل متظع٘ بْطط الكاس 
 ظَْل ىَش املظٔظبٙ بادتيْب  تيتَٙ فٙ ّ  ذا ّالْالٓات املتشذٗ األمشٓهٔ٘ تْدذ بَا البشريات الععنٙ فٙ ني 
   ٙطَْل ىَش ىلظً فٙ الؼنال ، ّىَش طاىت لْساىع فٙ الؼنال الؼشق 

 مريكا اجلنوبيةتضاريس أ

 دتبال ا: 
 طالطل دبلٔ٘  جل فٙ ) دبال االىذٓض(غشب الكاسٗتتن ٍّٙ

 طْاسلَا علٙ احملٔط اهلادٚ ّمتتذ مً مشتفع٘ تفع قشب 
 الؼنال ستٙ األطشاف ادتيْبٔ٘ للكاسٗ  

 هلضاب  ا: 
 ٍضب٘ دٔاىا فٙ الؼنال   @
 ) أنرب اهلضاب ّأنجشٍا استفاعا(رباصٓل فٙ الؼشم ٍضب٘ ال  @

 ٍّٙ أؿػش ٍضاب الكاسٍٗضب٘ بتادْىٔا فٙ ادتيْب   @

  لظَْل  ا: 
  ( طَْل فٔضٔ٘ :9
 (فٙ العاملفٔضٔ٘ ) أّطع طَْل األمضٌّ   ىَشطَْل  @
، ّجتشٚ فَٔا ٍّٙ متتذ مً الؼنال للذيْبتا طَْل البال @

 أىَاس  باساىا ّباسدْاٚ ّالبالتا التٙ تـب فٙ احملٔـط األطليطٙ
 فٙ احملٔط األطليطٙفٙ الؼنال ّٓـب  طَل ىَش أّسٓيْنْ  @

 ( طَْل طاسلٔ٘ : 2
 طْاسل احملٔط األطليطٙ   تتظع فٙ ػشم الكاسٗ ّمشاهلا ع  @تضٔل فٙ الػشب بظبب اقرتاب دبال االىذٓض مً احملٔط اهلادٚ   @
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 قارة أسرتاليا ) األوقيانوسية ( تضاريس 

  دتبال ا:  
أٍنَا ) دبال اذتادض الهبري( التٙ  @

متتذ علٙ طـْل الظاسل الؼشقٙ 
للكاسٗ ّتعـشف ظبال األلب األطـرتالٔ٘ 

ّتأخز ػهل قْغ ّمكظـن٘ إىل 
 اذتـادض الهبري فٙ ادتيـْبقظـنني 

 الؼشقٙ  ّاذتـادض الهبري فٙ الؼنـال 

    هلضابا :  
 أطرتالٔا قاسٗ  تؼبُ ىضاسٓع غ/ أننل/ @

  افشٓكٔا قاسٗ  تضاسٓع

 غ/ مب تفظش/ 
 ؟تؼبُ ىضاسٓع أطرتالٔا تضاسٓع افشٓكٔا 

 قاسٗ أطرتالٔا ّْٓدذ ّططَا دبال متفشق٘ ننا ٓتنٔض مععه ططشَا باالطتْاٛ تؼػل اهلضب٘ الػشبٔ٘ ىـف مظاس٘  سٔحز/ 
  مجل ٍضب٘ الـششاٛ الهربٖ فٙ أفشٓكٔا  

    لظَْلا :  
  ( طَْل فٔضٔ٘ :9
 ٍّٙ طَْل سصاعٔ٘ تْدذ بَا املذٌ اهلام٘  ٌ فٙ ارتلٔر االطرتاىل الهبري متظع٘ دنشٚ فَٔا ىَشا مشٚ ّداسلير ّٓـبا ٍٙ طَْل  @

 طَْل طاسلٔ٘ :  (2
 الهبري مً احملٔط اهلادٚ ػشقا  الؼشم بظبب اقرتاب دبال اذتادض  تتظـع فٙ الؼنال ّالػشب ّادتيْب ّتضٔل فٙ  @

 ( طَْل ؿششآّ٘ :3
 شاسٚ سملٔ٘ تكل بَا مْاسد املٔاِتْدذ فٙ الذاخل ّفٙ الػشب ، ٍّٙ ؿ  @

 ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ
 / أننل /1غ

 ــ ٓـب ىَشٚ مشٚ ّ داسلير فٙ ............
 ............ظبال أطرتالٔا  التٙ متتذ علٙ طـْل الظاسل الؼشقٙ لكاسٗ دبال اذتادض الهبري ــ تعشف

 ــ  تعذ دبال ......... أعلٙ طلظل٘ دبلٔ٘ بأمشٓها الؼنالٔ٘
 ــ تعذ أّطع األسْاض اليَشٓ٘ فٙ العامل بكاسٗ .........

 الؼنال الؼشقٙ  لكاسٗ ......ــ متتذ ٍضب٘ ............... ديْب  امشٓها ادتيْبٔ٘ بٔينا متتذ ٍضب٘..... فٙ 
 

 / مب تفظش / 8غ
 ــ ضٔل الظَْل الظاسلٔ٘ فٙ ػشم اطرتالٔا ّاتظاعَا فٙ الؼنال ّالػشب ؟

 ٔا ّ اطرتالٔا مً سٔح التضاسٓع ؟ــ  تتؼابُ قاستٙ أفشٓك
 

 / مارا ذنذخ ارا / 3غ
 ــ  ناىت طْاسل أفشٓكٔا متتاص بالتعاسز ؟
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  : ٙمفَْو االقلٔه املياخ 
 املطش ( التٙ متٔضٍا عً املياطل االخشٚ  ـ   الشٓاح   ـ َا املياخٔ٘ مً سٔح ) اذتشاسٗ ميطك٘ ستذدٗ علٙ ططح األسض هلا خـاٜـ

   املْقع الفلهٙ ـ املْقع ادتػشافٙ ـ التضاسٓع((    :  العْامل املؤثشٗ فٙ مياخ العامل (( 
 غ/ أننل / مً العْامل املؤثشٗ فٙ مياخ العامل .............. ّ ...........ّ  ..............

 

   : األقالٔه املياخٔ٘ فٙ العامل 
 

 

 
 

 

 والنبات الطبيعى فى العاملالدرس الثالث/ املناخ 
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 األقالٔه املياخٔ٘ اذتاسٗ
  ّػتاٛ داف   ؿٔف غضٓشاملطشٓتؼابَاٌ فٙ  االقلٔه املـذاسٚ ّاالقلٔه املْمسٙ 

 

 املْقــع األقلٔـه
ارتـاٜف 
 املياخٔـ٘

 ارتـاٜف
 اليباتٔ٘ ّاذتْٔاىٔ٘

ٙ
ْاٜ
طت
اال

 ٙ
ْاٜ
طت
اال
بُ 
ػ
ّ

 

 ّديْب مشال(  01 -ؿفشداٜشتٙ عشض ) بني @ 
  داٜشٗ االطتْاٛ

 سْض الهيػْ  فٙ أفشٓكٔا@ 
 دضس أىذّىٔظٔا فٙ   آطٔا @
 سْض األمضٌّ فٙ أمشٓها ادتيْبٔ٘   @

ــ٘  @ ــاع دسدـ استفـ
ــْال  ــشاسٗ طــ اذتــ

 العاو 
طــكْط األمطــاس  @

 طْال العاو 

ــْ  @ ــُ  تينـــ ــات بـــ الػابـــ
 االطتْأٜ٘ 

ــه اػـــذاسٍا  @  –املطـــاط   اٍـ
   املاٍْديٙ

الضّاسـف ّالطٔـْس   تهجش بَـا   @
   ّالكشدٗ

ذتاس
ٚ ا
ذاس
امل

 
  

ٙ
داى
ظْ
 ال
(

)
 

ــني    @ ــع ب ــشض ) ٓك ــٙ ع مشــال  ( 04 – 01داٜشت
 االطتْاٛ  ّديْب داٜشٗ

ــا  @ ــ٘  افشٓكٔ ــا ادتيْبٔ ــْب  ّ أمشٓه مشــال ّدي
 هلافٙ مشا أطرتالٔا    @االقلٔه االطتْاٜٙ

 فٙ ديْبَا امشٓها الؼنالٔ٘ @
 ديْب غشب آطٔافٙ  آطٔا : @

ــض   @ ٓتنٔـــــــ
ــاس  ــٔف ســ بـــ
ــتاٛ  ــش ّػـ ممطـ

 داف 

 ذاسٓ٘ املػابات التينْ بُ  @
ننا تينْ سؼـاٜؽ الظـافاىا    @

ّتتنٔـض بالتـذسز فـٙ أطْاهلـا     
ــرب     ــش ّتعت ــ٘ املط ــب ننٔ سظ
سذٓك٘ سْٔاٌ طبٔعٔـ٘ سٔـح   

ــٔؽ  ــ٘   تع ــات آنل ــا اذتْٔاى بَ
 اللشْو    العؼب ّآنل٘ 

ٙ
مس
ملْ
ا

 

 –ػبُ دضٓشٗ اهليذ الـٔئ٘  –) اهليذ فٙ أطٔا فٙ  @

 (ديْب الـني 
 فٙ مشال قاسٗ أطرتالٔا  @
 دضٓشٗ مذغؼكش( –ٍضب٘ اثْٔبٔافٙ افشٓكٔا )  @

ميــاخ مــذاسٚ   @
غضٓــش املطــش ؿــٔفا 
ــْدِ  ــا ٓظــ بٔينــ

 ادتفاف ػتاٛ 

ــ٘  @ ــذاس املْمسٔـ ــْ األػـ تينـ
 بظبب غضاسٗ األمطاس ؿٔفا

  أػذاس الػابات املْمسٔ٘أٍه  @
 () دْصاهليذ

 تينْ بُ سؼاٜؽ الظافاىا  
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  ثاىٔا : األقالٔه املعتذل٘ الذفٔٝ٘   
 مشاال  ّ ديْبا  41ــ      81مابني داٜشتٙ عشض 

 املْقـــع األقلٔـه
ارتـاٜف 
 املياخٔـ٘

 ارتـاٜف
 اليباتٔ٘ ّاذتْٔاىٔ٘

0 
خ 
ميا
ه 
لٔ
 اق
)

طط
تْ
 امل
شش
لب
ا

 

العـشّض املعتذلـ٘ غـشب الكـاسات مـا بـني داٜشتـٙ         فٙ  @
 داٜشٗ االطتْاٛ( مشاال ّديْبا  41 – 81) عشض 

  افشٓكٔا ) علٙ طْاسل دّل املػشب العشبٙ فٙ  @
  فٙ آطٔا  ) علٙ طْاسل الؼاو ّ تشنٔا ( @ 

 البشش املتْطط ( املطل٘ ع َالأّسبا ) علٙ طْاسفٙ  @
 فٙ أمشٓها الؼنالٔ٘ ) فٙ الػشب بْالٓ٘ نالٔفْسىٔا ( @
 ػٔلٙ( فٙ فٙ أمشٓها ادتيْبٔ٘ ) فٙ الظاسل األّطط  @
 فٙ أطرتالٔا ) ديْب غشب أطرتالٔا (   @ 

 
 ساس داف ؿٔفا @
ــش  @ ــٞ ممطـ دفـ

 ػتاٛا

 املتْططالبشش  غابات ُبينْ ٓ  @
 ّمً أػذاسٍا )الضٓتٌْ(

تينــْ بــالكشب مــً غابــات     @
البششاملتْطــــــط سؼــــــاٜؽ  
ــتػل    ــٙ تظــ ــتبع التــ االطــ

 ّ تعـشف فـٙ    ننشاعٙ طبٔعٔـ٘ 
ــاٜؽ    ــنالٔ٘ عؼـ ــا الؼـ امشٓهـ

 الرباسٚ  

ـ    2
ل 
تذ
ملع
ا

)ٙ
ٔي
ـ
)ال
ت   
اسا
لك
م ا
ػش

 

 

ػشم الكاسات فٙ ىفع عشّض اقلٔه البشـش املتْطـط   ٓكع  @
ــٙ عــشض )   ــشٗ  (  41  – 81بــني داٜشت مشــال ّديــْب داٜ

  االطتْاٛ
  ) ػشم الـني (فٙ آطٔا  @

  () ديْب ػشم الكاسٗ  فٙ أمشٓها الؼنالٔ٘ @
  ) ديْب ػشم الكاسٗ ( فٙ أمشٓها ادتيْبٔ٘ @

 ) ديْب ػشم اطرتالٔا (  فٙ أطرتالٔا @

استفاع اذتـشاسٗ   @
اخنفاضــَا  ؿــٔفا ّ
 اػتاٛ

طكْط األمطـاس   @
مــع طــْال العــاو 

 ؿٔفا  صٓادتَا
ــشض  @ التعــــــ

لعْاؿـف مذاسٓــ٘  
 ) التٔفٌْ (مجل 

 

غابـات اإلقلـٔه   باالقلٔه تينْ  @
ــ٘    ــات داٜن ــٙ غاب الـــٔيٙ ٍّ
ــذاسٍا )    ــً أػــ ــشٗ ّمــ ارتضــ

 البلْط (  –الـفـاف 
 ُ ــ ــالكشب مي سؼــاٜؽ  ّتينــْ ب

 االطتبع
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  ثالجا : األقالٔه املعتذل٘ الباسدٗ   
 ( مشاال ّديْبا 21ـ  41متتذ بني داٜشتٙ عشض )  

 ارتـاٜف املياخٔـ٘ املْقـــع األقلٔـه
 ارتـاٜف

 اليباتٔ٘ ّاذتْٔاىٔ٘

سبا
 أّ
ب
غش
خ 
ميا

 

 ( غشب الكاسات 21 – 41بني داٜشتٙ عشض )  @
 فٙ مشال غشب أّسبا    @
 مشال غشب أمشٓها الؼنالٔ٘  @
 أقـٙ ديْب أمشٓها ادتيْبٔ٘   @

 

 الذفٛ ؿٔفا ّالربّدٗ ػتاٛ            @
او األمطاس داٜن٘ طْال الع  @

خاؿ٘ فٙ فـلٙ الؼتاٛ 
 ّارتشٓف 

ــْ  @ ــُ  تين ــات ب الػاب
ــت   ــٔ٘ ) مسٔــ اليفضــ
ــيف    ــا تـ ــزلو ألىَـ بـ
ــا ػــتاٛ بظــبب   أّساقَ
ــً   ــربّدٗ ( ّم ــذٗ ال ػ
 أٍه أػذاسٍا ) الضاٌ 

ا
ت
اسا
لك
م ا
ػش
سد 
لبا
ل ا
تذ
ملع

 
(

سى
لْ
ال

ٙ
ظ

)
 

 

 ٓكع فٙ ىفع عشّض مياخ غشب أّسبا بني  @
 ( مشاال فٙ ػشم الكاسات  21 – 41) داٜشتٙ عشض 

 الكاسٗ (فٙ أمشٓها الؼنالٔ٘ ) مشال ػشم  @
 مشال الٔاباٌ (   ـ  ) مشال ػشم الـني  فٙ آطٔا   @

 

 ػتاٛ باسد ّؿٔف معتذل  @
طكْط األمطاس طـْال العـاو    @

 خاؿ٘ فٙ الـٔف

      

ــُ  تينــْ  @ ــات ب  الػاب
ــ٘  ّمــً أٍــه املدشّطٔ

 -أػـــذاسٍا ) الــــيْبش 
 الؼشبني ( 

تْدذ بُ اذتْٔاىـات   @
ــف   ــشاٛ الهجٔـ رات الفـ
 مجل الذب الكطبٙ  
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  سابعا : األقالٔه الباسدٗ   

 ارتـاٜف املياخٔ٘  املْقع األقلٔه
 ارتـاٜف

 اليباتٔ٘ ّاذتْٔاىٔ٘

 
  ــ 0

ذسا
تي
 ال
اخ
مي
ه 
لٔ
اق

 
 

 ٓكع فٔنا ّساٛ الذاٜشتني الكطبٔتني @
 مشاال ّديْبا 61 ) 

  ٓظْد املياطل الكطبٔ٘ املتذنذٗ  @
 فٙ اىتاسنتٔها @
 مشال طٔبريٓا ( فٙ آطٔا   ) االدضاٛ الكطبٔ٘ @
 فٙ أّسبا  ) مشال الكاسٗ ( @
 فٙ أمشٓها الؼنالٔ٘ )مشال نيذا( @
) بعــ  دــضس احملــٔط فــٙ أمشٓهــا ادتيْبٔــ٘    @

 املتذنذ ادتيْبٙ (

 

ــُ    @ ــكط خالل ــري تظ ــٔف قـ الـ
 أمطاس قلٔل٘ 

الؼـتاٛ طْٓــل ػـذٓذ الــربّدٗ     @
 تتظاقط خاللُ الجلْز  

 

اليباتات  عباسٗ عـً    @
طشٓعا فٙ  طشالب تينْ

 فـل رّباٌ ادتلٔذ
 ) الـٔف (  

تْدــذ بــُ سٔــْاٌ     @
  الشىُ

 ــ 2
خ 
مليا
ا

ا
ٙ
بل
دت

 

ٓؼػل الكنـه ّامليشـذسات العلٔـا للنيـاطل        @
 ادتبل٘ فٙ العامل مجل دبال اهلٔناالٓا فٙ آطٔا 

 املياخ ػذٓذ الربّدٗ ّنجريا   @
ما تػطٙ الكنه ادتبلٔـ٘ بادتلٔـذ   

 اهلٔناالٓا (طْال العاو       ) دبال 

تتيــــــْع اذتٔــــــاٗ  @
اليباتٔـ٘ طبكــا لفستفــاع  

 ّننٔ٘ املطش

 




